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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 

ANTARA 
UNIVERSITAS WIRARAJA 

DENGAN 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ETUDIANTS 
EN SCIENCES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES 

(AIESEC) SURABAYA 

Nomor: 09/AKM -20/UNIJA/XII/2016  
Nomor: 	 zo( 

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas 

yang bertanda tangan di bawah ini : 

I. UNIVERSITAS WIRARAJA, beralamat di Jalan Raya Sumenep-Pamekasan Km. 5 

Patean Sumenep, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, Madura 69451, Jawa 

tirnur, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Alwiyah, SE., MM, selaku Rektor bertindak untuk 

dan atas nama Universitas Wiraraja Sumenep, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

IL ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ETUDIANTS EN SCIENCES ECONOMIQUES 

ET COMMERCIALES (ALESEC) SURABAYA, beralamat di jalan Barata Jaya I no. 09 

RT. 003/RW.04 Barata Jaya Gubeng Kota Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini diwakifi 

oleh Rendy Alfisyahrial selaku President AIESEC Surabaya bertindak untuk dan atas 

nama (A1ESEC), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Dengan ini PIHAK PERTA2dA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai 

PARA PLHAK sepakat untuk mengadakan keijasama secara kelembagaan dengan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing 

yang mencakup hal-hal seperti tercantum dalam pasal-pasal clibawah ini 

PASAL 1 
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

PARA PIHAK berkesempatan untuk mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam 

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat serta 

pengembangannya. 



PASAL 5 
PERUBAHAN 

Untuk perubahan dan hal lain yang belum tercantum dalam surat perjanjian kerjasama 

dan lampirannya, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalarn suatu Addendum 

dan atau kedua belah pihak tunduk pada ketentuan perundangan yang berlaku. 

PASAL 6 
PENITTUP 

Piagarn kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik PARA PIHAK untuk saling 

membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing. Demikianlah 

Nota Kesepahama_n ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan 

tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalarn 

rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum 

yang sama bagi PARA PIHAK 

Surabaya, 16 Desember 2016 

PIHAK PERTAMA 
	

PIHAK KEDUA 

Wiraraja 	 Presiden AIESEC Surabaya 
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PASAL 2 
WEWENANG 

a. PIHAK PERTAMA dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang 

tersedia akan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelak.sanaan kerjasama 

ini. 

b. PIHAK KEDUA dalam kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan 

membantu PIHAK PERTAMA dalarn menyelenggarakan learning partner, 

c. PIHAK PERTAMA akan memberikan kontribusi kepada PIHAK KEDUA selama 

perjanjian ini berlaku dalam bentuk : 

1) PIHAK PERTAMA mendukung program-program dari AIESEC Surabaya yaitu : 

a. Recruitment anggota dari mahasiswa Universitas Wiraraja Sumenep. 

b. Mendukung kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak ke mahasiswa 

Universitas Wiraraja. 

c. Mengikuti program Global Citizen yang diselenggarakan oleh AIESEC bagi 

mahasiswa Universitas Wiraraja sebagai mata kuliah KKN. 

2) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap PIHAK KEDUA selaku rekan kerja. 

d. PIHAK ICEDUA menyetujui untuk menduk-ung PIHAK PERTAMA dalarn hal : 

1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencantumkan logo UNIVERSITAS WIRARAJA 

pada setiap media promosi mengenai kesepakatan kerjasama. 

2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap PIHAK PERTAMA selaku rekan kerja. 

PASAL 3 
PEMBIAYAAN 

Masalah pembiayaan dan hal-hal lain yang terkait dengan implementasi kerjasama ini 

akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalm Surat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama. 

PASAL 4 
JANGIIA WAKTU 

Kesepahaman Bersam.a ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA 

PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan 

PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu dari PARA PIHAK 

paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diadakan perubahan. 


